Huil niet omdat ik er niet meer ben, maar glimlach omdat ik er was.

Soms grijpt de duisternis het licht
en verstilt de muziek in een mooie herinnering
wanneer jouw stem niet langer klinkt.
Ons leven samen in een prachtig avontuur.
En na vele bergen te hebben overwonnen, geeft hij zich nu gewonnen.

Bij het opgaan van de zon, hebben we met liefde afscheid genomen van

De heer

Chhuth Mei
Echtgenoot van Choum Mai en liefhebbende vader
Geboren te Battambang (Cambodja) op 10 maart 1945
en in alle stilte en rust heengegaan te Brussel
in het Sint-Jan ziekenhuis op 8 december 2017.

Hij leeft verder in de harten van:
Choum Mai,
Ratana Mei,
Thomas,
Vesna Mei en Timmy De Peyper,
Seyha,
Krisna Mei,
Chilly Mei en Amin Kadi,
Chinni Rathmony Mei en Stijn Stiens,
Dararath Mei en Elise Herssens,
Daret Mei en Melinda Beijaert,

zijn echtgenote,

zijn kinderen en kleinkinderen,

(†) Thi Tek en (†) Chuon Leam

zijn ouders,

zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten,
de families Mei, Mai, Mok en Pao.
De familie dankt zijn huisarts, dokter Koen Janssens, het team van de thuisverpleging Dominique, Jessica,
Anneke en Daisy, alle artsen en verplegend personeel van de ziekenhuizen Sint-Jan Brussel
en het AZ Sint-Maria Halle voor de jarenlange goede zorgen en steun.

De boeddhistische afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden in het crematorium van Brussel,
Stillelaan, 61 te 1180 Ukkel, op zaterdag 16 december 2017 om 10 uur.
Samenkomst en begroeting in het funerarium Wim Vanderlinden,
Dworpsestraat 106 te 1651 Lot om 8.30 uur.
Om 14.30 uur volgt de bijzetting van de urne op de begraafplaats van Halle-centrum.
Wij nodigen jullie uit op de begroeting die dagelijks doorgaat tot en met vrijdag om 14 uur
in het funerarium te Lot of in het ouderlijk huis, Leeuwerikenlaan 7 te 1500 Halle om 19 uur
om hem mee te begeleiden in zijn verdere reis.
Rouwadres: Leeuwerikenlaan 7 – 1500 Halle
Bloemen, noch kransen.
Condoleren kan ook via www.wimvanderlinden.be
Uitvaartverzorging Wim Vanderlinden – Lot – Halle – 02/361.64.74.

